
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea formei actualizate a Hotărârii 
Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 privind 

participarea în anul 2022 a Unității Administrativ-
Teritoriale - Județul Buzău în cadrul Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 
 
 

Consiliului Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

 
— referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19041/23.11.2022; 
— raportul Direcției Economice înregistrat sub  

nr. 19042/23.11.2022; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat 
pe proiectul de hotărâre; 

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

— declarația Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău nr. 47503/23.11.2022 întocmită în conformitate 

cu prevederile art. 20 din Ghidul de finanţare a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020; 
— Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 privind 

participarea în anul 2022 a Unității Administrativ Teritoriale - 
Județul Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional 2020-2024; 
— Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 179 din 2 

februarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea 
Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor 
de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic, 2020—2024; 
— Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 180 din 2 

februarie 2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea 

Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 2020-2024; 

— prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale ce alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;   

 



În temeiul art. 173 alin. 1 lit. „f” și art. 182 alin. 1 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Unității Administrativ-Teritoriale -

Județul Buzău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020-2024, în vederea achiziționării a patru autoturisme noi. 

           
Art.2.(1)  Se ia act de cedarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău în favoarea Unității Administrativ-
Teritoriale - Județul Buzău a dreptului de a beneficia de prima de casare 

acordată prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
2020-2024, pentru autovehiculele prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) În baza declarației cedentului - Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, autovehiculele prevăzute în 

anexă vor fi predate spre distrugere și radiere din circulație în favoarea 
beneficiarului - Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Buzău. 

          
Art. 3. Diferenţa dintre prima de casare, în cuantum de 6.000 

lei/autoturism și valoarea integrală a prețului de achiziție a noilor 
autovehicule se asigură din bugetul propriu al județului Buzău pe anul 

2022, Capitolul 51, Titlul 71, Alin. 71.01.02. 
 

Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 își 
încetează aplicabilitatea. 

  
Art.5. Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederilor 

prezentei hotărâri. 

  
Art.6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău precum și publicarea 
acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

            

PREŞEDINTE, 
                         
                          PETRE-EMANOIL NEAGU  

 
                              

   CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                            
                             

        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 274 
BUZĂU, 24 NOIEMBRIE  2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 



Anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 274 din 24.11.2022 

 

 
 
 

Date de 

identificare 
AUTOTURISM AUTOTURISM AUTOTURISM AUTOTURISM 

Număr 
înmatriculare 

BZ 05 RTK BZ 06 CTO BZ 05 SMB BZ 05 SPZ 

Categoria Autoturism Autoturism Autoutilitară Autoutilitară 

Marca şi modelul DAEWOO TF19Y CIELO DAEWOO TF19Y CIELO 
DACIA 1307 AA002C 

D/E3-4WD 

DACIA 1307 AA002C 

D/E3-F 

Număr identificare KLATF19Y15D068651 KLATF19Y15D068534 UU1D4F7676A491903 UU1D1F7176A491205 

Anul fabricaţiei 2005 2005 2006 2006 

Data înmatriculării 25.10.2004 25.10.2004 16.03.2006 22.03.2006 

Număr omologare AEWD130011T42E3 AEWD130011T42E3 FADA2V1111T4AE3 FADA2T1111T4AE3 

Culoare GRI  ALBASTRU ALB ALB 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
   NR. 19041/23.11.2022 
 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei 

actualizate a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 
183/2022 privind participarea în anul 2022 a Unității 

Administrativ-Teritoriale - Județul Buzău în cadrul 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

2020-2024 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 183/2022 a fost 

aprobată participarea Unității Administrativ-Teritoriale - Județul Buzău în 

cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-

2024. 

În ședința din data de 27.10.2022, Comitetul de Avizare al 

Administrației Fondului pentru Mediu a aprobat solicitarea Unității 

Administrativ-Teritoriale Județul Buzău de includere în Programul de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 pentru un număr de 

patru autoveehicule. 

Având în vedere că în data de 22.11.2022 Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a adus la cunoștința autorității 

publice județene faptul că au fost identificate un număr de patru 

autovehicule care sunt într-o stare tehnică mai avansată de uzură față de 

cele menționate în anexa la Hotărârea 183/2022, susțin înlocuirea 

autovehiculelor propuse inițial cu acestea. Autovehiculele propuse inițial în 

Program, proprietatea autorității publice județene sunt încă într-o stare de 

funcționare bună, prezentând condiții de confort și siguranță pentru 

beneficiarii din instituțiile de protecție socială. 

Vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 

către iniţiator. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
      DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.   19042/23.11.2022  

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea formei 

actualizate a Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 
183/2022 privind participarea în anul 2022 a Unității 

Administrativ-Teritoriale - Județul Buzău în cadrul 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 

2020-2024 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat, se constată că au fost 

respectate prevederile: 

-  Legii nr. 317/28.12.2021, a bugetului de stat pe anul 2022; 

- Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 179/2022  

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct 

de vedere energetic, 2020—2024; 

- prevederile art. 20 din Ghidul de finanţare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

DIRECTOR  EXECUTIV, 

ec. LIVIU-MIHAIL  CIOLAN 


